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 ارتباط انسجام تیمی با انگیزش موفقیت ورزشکاران جانباز استان تهران

 
 2، معصومه احدی1محبوبه شاهی آوینی 

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور-1

 آموزش و پرورش  کارشناس و دبیر تربیت بدنی-2

 

 

 

 مقدمه
روانشناسان ورزش معتقدند که تعیین هدف مشترکی که بتواند تالشهای گروه را به سوی آن متمرکز کند.برای 

دستیابی به موفقیت جنبه حیاتی دارد. احساس با هم بودن،یک ویژگی تیمی است که انسجام گروه نامیده می شود.در 

متقابل دارند،موفقیت زمانی حاصل می شودکه اعضای تیم به شیوه ای موثر و ورزشهای گروهی که تیم ها با یکدیگر 

 (6002هماهنگ با هم کار کنند)فلچر و هانتون

انگیزش موفقیت ورزشی، به صورت نیرویی است که باعث تالش، مسوولیت پذیری بیشتر، اشتیاق برای ورود به 

ت رقابت جویی باال خود را نمایان می سازد.ورزشکارانی که از میدان ورزشی و مبارزه با حریفان و برخورداری از خصوصیا

انگیزش موفقیت باالیی برخوردار است، از یک سرمایه عظیم در استمرار تالش و تمرین برای مسابقه سود می برد.درحالی 

 (2896که افراد با انگیزش موفقیت پایین در شرایط رقابتی، از عملکرد خود لذت نمی برند.)ویلیس

قات پیشین اغلب به بررسی عوامل موثر بر شکل گیری انسجام گروهی و پیامد های آن پرداخته اند،برای تحقی

( دریافتند انسجام گروهی با احساس تعلق،انگیزش و رضایت بسکتبالیستهای کانادایی 6008نمونه بالنچارد و همکاران)

 (6008رابطه مثبت و معنی دار دارد.)بالنچارد و همکاران،

کلی این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش هاست که میزان انسجام تیمی و انگیزش موفقیت  به طور

 ورزشکاران جانباز چقدر است؟و چه رابطه ای بین انسجام تیمی با انگیزش موفقیت ورزشکاران وجود دارد؟

 

 روش شناسی پژوهش
همبستگی و جمع آ وری به صورت پیمایشی و از تحقیق از نظر هدف کاربردی،از نظر روش توصیفی و از نوع 

نفر از ورزشکاران جانباز استان تهران در سال  260طریق پرسش نامه انجام شده است.جامعه آماری این تحقیق شامل 

بوده است.در این تحقیق  از دو پرسش نامه اعتبار یابی شده انسجام تیمی و انگیزش موفقیت استفاده شده است.  2981

( و پرسش نامه انگیزش 2( تا کامال مخالفم)8ارزشی لیکرت از کامال موافقم) 8مه انسجام تیمی  بر اساس طیف پرسش نا

 ( ارزش گذاری شده است.2( تا کامال مخالفم)5ارزشی لیکرت از کامال موافقم) 5موفقیت بر اساس طیف 

شده است.برای تجزیه و تحلیل توصیفی  برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده

داده ها از میانگین، انحراف معیار و درصد استفاده شد.و برای تجزیه و  تحلیل استنباطی داده ها از آزمونهای ذیل استفاده 

اسمیرنوف برای بررسی وضعیت طبیعی بودن داده ها،آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای –شد:آزمون کلموگروف 

ی میان انسجام تیمی و انگیزش موفقیت،آزمون لون برای همگنی واریانس ها و از آزمون مانووا برای تحلیل بررسی همبستگ

 .انجام شده است SPSS16واریانس ها استفاده شد.تمام محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار آماری 
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 یافته های پژوهش
 

درصدهای مربوط به مدارک تحصیلی زیر دیپلم، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس به ترتیب برابر با 

درصد هم  91/7درصد از نمونه تحقیق در رشته تربیت بدنی و  8/3باشد. همچنینمی 5/0و/27، 5/8، 51/7، 10/0

سال می 7/90سال با انحراف استاندارد15ودنی هاهای غیر تربیت بدنی تحصیل کرده اند. میانگین سنی کل آزمدر رشته

سال بود.برای بررسی ارتباط متغییر های تحقیق، ابتدا با استفاده از آزمون  20سال و مسن ترین 66باشد،که جوانترین

ونتایج   p>0/05اسمیرنوف طبیعی بودن داده ها بررسی شد.با توجه به سطح معناداری -کلموگروف

z=0/58,sig=0/89سجام تیمی و برای انz=1/28,sig=0/08برای بررسی .برای انگیزش موفقیت ،داده ها نرمال هستند

ارتباط بین دو بعد انسجام تیمی و انگیزش موفقیت از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.و 

 دارد.نشان داد بین انسجام تیمی و انگیزش موفقیت رابطه مثبت و معناداری وجود  r=0/64,sig=0/001نتایج

برای انسجام تیمی و    t(119)=20/30,sig=0/001نتایج   one sample testبا توجه به آزمون 

t(119)=18/47,sig=0/001  برای انگیزش موفقیت نشان داد،اختالف معناداری بین میانگینهای مشاهده شده و

 ( وجود دارد.9فرضی)

 نتیجه آزمون المبدا ویکز. 1جدول شماره 

Test Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df 
Sig 2 

Wilks,Lamb
da 

0/95 3/15 2 117 
0/04

7 
0/0

51 
 

،فرض p=0/047و f(2,117=3/15)است،و با توجه به 0/95بر اساس آزمون المبدا ویکز که مقدار آن برابر با 

شود.به عبارتی میانگین برابری میانگین های متغییرهای انسجام تیمی و انگیزش موفقیت با توجه به رشته تحصیلی رد می 

( 0/05های انسجام و انگیزش با توجه به رشته ،دارای اختالف معناداری با هم هستند.همچنین مجذور اتای چند متغییره)

 درصد از تغییرات متغییرهای وابسته مربوط به رشته تحصیلی است. 5به معنی آن است که 

 

 تیمی و انگیزش موفقیت با توجه به رشته تحصیلی تجانس واریانس بین متغییرهای انسجام .2جدول شماره

 F df1 df2 Sig مولفه ها

 0/65 118 1 0/21 انسجام تیمی

 0/20 118 1 1/63 انگیزش موفقیت

تجانس واریانس بین داده ها با انجام آزمون لون نشان می دهد که متغییرهای انسجام تیمی و انگیزش موفقیت با 

 تجانس واریانس هستند.توجه به رشته تحصیلی دارای 

 بحث و نتیجه گیری
نتایج تحقیق نشان داد بین انسجام تیمی و انگیزش موفقیت ورزشکاران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.هر 

چه همکاری میان اعضا و همبستگی آنها بیشتر باشد،باعث انگیزش موفقیت و عملکرد بهتر آنها می شود.همچنین با توجه 

میانگین نمره انگیزش موفقیت ورزشکاران توصیه میشود که مربیان بااستفاده از راهکارهای مناسب مانند به پایین بودن 

ارائه بازخورد مثبت،بازخورد از شایستگی،کمک به تعیین اهداف و بازسازی نگرش ها،با افزایش اعتماد به نفس در 

 بازیکنان،انگیزش موفقیت را در آنها افزایش دهند.
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